
Lần đầu tiên sau 100 năm Đức Maria hiện 

ra với ba trẻ nhỏ tại bãi chăn cừu trên đồi  

“Cova de iria”, sáng sớm hôm nay 

13.05.2017 tại Trung Tâm Công Giáo Hoan 

Thiện, hàng nghìn tín hữu Công Giáo từ 

khắp Mebourne và cả các vùng xa hơn của 

xứ Úc đã được mời gọi chuẩn bị trái tim và 

tâm hồn đến cùng Mẹ để một lần nữa, đoàn con của Mẹ sẽ cùng nhau ôn lại lời 

Mẹ nhắn nhủ năm xưa cũng như cùng những nguời con yêu của Mẹ dâng về Mẹ 

lời cảm tạ và nguyện ước cho Thế Giới hôm nay. 

“Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin 

bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời…”  

Chúng ta có thể xác tín một điều khi chạy đến cùng Mẹ hôm nay, rằng: Cho dù 

với chúng ta, có thể Mẹ chưa từng hiện ra rõ ràng như khi xưa Mẹ hiện ra cùng 

Lucia, Jacinta và Francisco, cho dù ta chưa được vinh dự chiêm nguỡng tôn 

nhan của “Bà Đẹp” mà chị Lucia đã thấy. Nhưng cảm nghiệm về tình yêu của 

Mẹ thì chắc hẳn mỗi người trong chúng ta không nhiều thì ít nhất là một lần khi 

ta chạy đến tìm Mẹ lúc khó khan, yếu đuối trong đời cũng như khi hạnh phúc 

đầy tràn, Mẹ đã ở đó, lắng nghe và đồng hành cùng ta đề ta cũng có thể mơ hồ 

nhận ra sự hiện diện của Mẹ trong 

đời. 

Có thể “cuộc gặp gỡ” của Mẹ và ta 

không lung linh, huyền diệu , không 

ở nơi nguy nga, tráng lệ, bởi nhiều 

hơn một lần, ta thường tìm về Mẹ 

khi “giông tố” bủa vây cuộc đời ta. 

Nói vậy, không có nghĩa Mẹ chỉ ở 

đấy, đợi ta chạy đến vào những lúc khốn cùng, hay ta chỉ tìm gặp Mẹ để ‘kể lể, 

khóc lóc’ về sự đời khốn khó. Nhưng chính vì khi ta đối diện với sự yếu đuối, 

mỏng giòn của chính mình, cũng chính là lúc ta dễ dàng nhận ra Mẹ có đó, Mẹ 

đã và luôn lắng nghe tiếng than van, khóc lóc của ta cũng như khi xưa trên đồi 

Canve, Mẹ đã lặng ngắm Nguời con Mẹ yêu dấu trên Thập Giá. Chính vì lẽ đó, 

mỗi câu chuyện được sẻ chia từ những người con dấu yêu của Mẹ ngày hôm 

nay hay chính “cuộc gặp gỡ” của cá nhân chúng ta, hi vọng sẽ phần nào củng cố 

Đức Tin, niềm hy vọng của ta, nhắc nhở ta luôn về Trái Tim Mẹ, và trên tất cả, 

là sống theo lời Mẹ nỉ non với chúng ta hơn thế ki qua ‘Hãy tôn sùng Mẫu Tâm 



và siêng năng lần Hạt Mân Côi mỗi ngày’. Và hãy thực thi lời Mẹ hằng ngày 

với một long xác tín “nếu chúng ta luôn thành tâm và can đảm bước đi trên con 

đường của sự ăn năn sám hối mà Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa đã đích 

thân chỉ cho chúng ta tại Fatima qua sự trung gian của ba trẻ chăn chiên, thì sự 

chiến thắng khải hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ gần kề, và điều đó có 

nghĩa là Thiên Chúa được vinh danh, cả nhân loại tránh được cảnh diệt vong 

và được cứu sống.” 

 

 


